
 

 

SALUDA DEL PRESIDENT 

 

En nom de la Junta Directiva i del meu propi em plau adreçar-me a tots vosaltres, clubs, 

esportistes, jutges i tècnics, amb ocasió de la proclamació de la candidatura electa en el 

recent procés electoral de la FCBE. 

Després de concloure la segona legislatura, de la curta història de la nostra Federació, s'ha 

constituït la tercera, després d'un procés electoral en el que concorrien dues opcions. 

Vull agrair en primer lloc a la candidatura alternativa, la seva participació, ja que l'opció a 

decidir és quelcom sempre positiva, que enriqueix i que constitueix un estímul i al·licient 

per a intentar guanyar la confiança de l'electorat, que en definitiva, és el responsable de 

decidir qui el representi. 

Després d'uns primers anys de treball dur per tal d'assegurar l'estructura necessària pel 

funcionament com a Federació (la primera arreu de l'Estat), de dotar-la de les seves eines 

bàsiques i de gestionar els interessos de tot el seu col·lectiu, cal ara seguir treballant per a 

poder consolidar i fer créixer la nostra Federació, en un entorn social i esportiu gens fàcil, i 

que demanarà el millor de nosaltres mateixos. 

Des d'aquestes línies voldria fer una crida al treball conjunt, a la participació de tots, a 

l'aportació crítica de suggeriments i millores (tot serà molt benvingut sempre) per tal de 

donar a conèixer el ball esportiu en totes les seves disciplines, expansionar la seva pràctica, 

aconseguir la seva implantació entre els més joves però, també, seguir afavorint la seva 

pràctica entre els més grans com a exemple d'un esport que no discrimina mai per sexe, 

edat, condició física o social. 

Permeteu-me però que en aquesta oferta sincera de col·laboració i participació, només fixi 

una exclusió, la d'aquells que no facin de l'honestedat i de la lluita contra la corrupció de 

qualsevol tipus, la regla fonamental per a treballar per aquesta Federació i tots els que en 

formem part i la d'aquells que no creguin en el joc net i just com les premisses que estan 

per sobre de qualsevol altra consideració. 

Que entre tots sapiguem conduir a la Federació cap allà on espereu i esperem, amb els 

millors èxits esportius per a tots els que en formem part. 

 Barcelona, a 6 de novembre de 2017 
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